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Utgiftene kan begrenses til reiseutgifter for nødvendige møter. Dekkes av
Felleskassen. Det meste av arbeidet kan samordnes med Skype, mail o.l. og
en stor dugnadsinnsats.

Bakgrunn:
Bakteppet for disse forslag er Generalkonferansen 2019 og det skisma i kirken som ble tydelig
demonstrert, og som påvirker forholdet mellom oss som metodister i Norge.
Det foreligger per i dag to forslag til Årskonferansen fra to ulike grupperinger i kirken.
1. Forslag om å opprette et utvalg for å utrede veien fram til brudd med UMC og dannelse av en
ny kirke med rettigheter til vigsel og ordinasjon av homofilt samlevende.
2. Forslag om at ÅK skal forholde seg lojalt til UMC, men åpne for at de menigheter som vil
forlate UMC skal få med seg eiendom og fonds. En utredning om ulike muligheter for
menigheter å velge en UMC-tilknytning dersom ÅK velger å forlate UMC.
Begge forslag har som konsekvens at en kirkepolitisk kamp i Metodistkirken i Norge vil tilspisse seg
fram mot 2021.
Mitt anliggende er at vi med studier og samtalens nådemiddel kan nå fram til en felles plattform for å
inkludere alle mennesker med ulik identitet i fellesskapet og bevare enhet i vår Årskonferanse.
Teologisk arbeid
På samtalemøtet for ordinerte og sentralt ansatt i Oslo 6.mars la biskopen oss på hjertet å fordype
oss i vår kirkes basisteologi. Dette ønsker jeg at Årskonferansen (ÅK) skal gi sin tilslutning til og vedta,
og at det skal lages et studieopplegg på bibelforståelse og metodistisk teologi som blir obligatorisk
for de ordinerte og et tilbud til legfolk.
Utenforskap
Både LGBTQ personer og en rekke andre grupper av mennesker kan oppleve utenforskap i møte med
kristne menigheter. Det kan gjelde romfolk, rusmisbrukere, flyktninger, nye landsmenn, straffedømte
for å nevne noen. Mange menigheter gjør en betydelig innsats for å inkludere noen av disse
gruppene. Å inkludere betyr ikke bare å gi rom i gudstjenester og aktiviteter og utøve diakoni. Det
betyr også å se den enkeltes gaver og utviklingsmuligheter, hjelpe til vekst i tro og gi rom for tillit og
tjeneste i Guds rike. Dette krever prosess og grenseoppgang.
Vigselsansvar og kirken
Det nye testamentet gir anvisninger og råd om samlivsspørsmål. Jesus taler om ekteskap mellom en
mann og en kvinne som en grunnstein i Guds skaperorden. Jeg kan ikke se at NT-menigheten hadde
noen som helst ansvar for ekteskapsinngåelse. Kirkehistorien viser at når kirken kom i en viss
maktposisjon i forhold til Staten fikk den vigselsrett. Vigselsretten forvalter vi som Statens tjenere og
den bygger ikke på verken teologisk eller sjelesørgerisk kompetanse.
Da forslag om endringer i ekteskapsloven var på høring i 2007, leverte Metodistkirken i Norge en
skarp kritikk av forslaget, se kirkens hjemmeside – Ressurser/Annet.
Ekteskapsloven med alle dens implikasjoner når det gjelder barns rettigheter og bioteknologi svekker
etter min mening grunnlaget for at Kirken er tjent med å forvalte den. Jeg kan ikke se at vigselsretten
kan legitimeres som et av Kirkens grunnleggende oppdrag. Jeg er klar over at det ligger samtaler om
forbønnstjeneste, lojalitet og reservasjonsrett foran oss.
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FORSLAG til behandling i Årskonferansen 2019 med tidsramme 2019-2021.
Forslag 1:
Årskonferansen ber vårt Teologiske Seminar i samarbeide med kabinettet å utarbeide en plan for
fordypning i The Book of Dicipline §§ 102-105 som omhandler vår teologiske arv og hvordan den er
utformet i religionsartiklene, Wesleys standardprekner, de alminnelige regler og vår teologiske
oppgave. De ordinerte og sentralt ansatte må særlig involveres. Et arbeid med oversettelse av KO
§§ 102-105 skal inngå.
Forslag 2:
Årskonferansen ber kirkens styrer og råd og den enkelte menighet å legge en plan for å inkludere
alle mennesker i kristen tro og tjeneste uavhengig av etnisitet, kjønn, seksuell legning, sosiale
forhold, teologiske standpunkt eller annen bakgrunn. Å bekjempe utenforskap er vår kristne plikt.
Forslag 3:
Årskonferansen ber Hovedstyret og kabinettet å sette sammen et bredt utvalg med oppgave å
vurdere om det i dagens situasjon er riktig for oss å utføre vigsler som forvaltere av Statens
ekteskapslov. Utvalget skal også drøfte rammer for forbønn for parforhold.
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